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RESOLUÇÃO PPGEDUC/CAC-UFG nº 05/2011 

 

 

Regulamenta a realização do Estágio de Docência 

de Alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Educação/Campus Catalão. 

 

 

A CPG/PPGEDUC considerando o disposto no Regulamento Geral dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Goiás, a Resolução CEPEC N.º 

472 e o Regulamento do Programa, estabelece: 

 

Art. 1º - O Estágio de Docência poderá ser realizado por alunos regularmente matriculados 

que se responsabilizarão por atividades de ensino na graduação, com carga horária máxima 

de trinta horas, não podendo exceder cinqüenta por cento da carga horária total da 

disciplina.  

 

Art. 2º - O Estágio de Docência é obrigatório aos alunos com bolsa da CAPES, sendo 

facultativo para os alunos não bolsistas. 

 

Art. 3º - O Estágio de Docência será desenvolvido em atividades didático-pedagógicas na 

graduação da UFG, tais como: preparação e ministração de aulas teóricas e/ou práticas, 

participação em processos de avaliação referendada pelo professor responsável, aplicação 

ou desenvolvimento de métodos ou técnicas pedagógicas, realização de estudo dirigido, 

seminários, minicursos e elaboração de material didático. 

 

Art. 4º - As atividades do Estágio de Docência serão desenvolvidas sob responsabilidade e 

acompanhamento efetivo do orientador e do professor responsável pela disciplina, quando 

forem diferentes, das coordenações de programas de pós-graduação e coordenações de 

cursos de graduação, ouvido o estagiário. 

 

Art. 5º - O plano das atividades do Estágio de Docência, elaborado pelo aluno e por seu 

orientador, deverá ser aprovado pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação e pelo 

Colegiado do Curso na qual a atividade de ensino e/ou o professor orientador estiver 

vinculado. 

 

Art. 6º - O relatório final do estágio, aprovado pelo professor supervisor, deverá ser 

submetido à Coordenadoria da Pós-Graduação para análise e aprovação. 

 

Art. 7º - Após a aprovação do relatório final do estágio pela Coordenadoria do Programa 

de Pós-Graduação, a secretaria emitirá para o aluno um certificado de participação nas 
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atividades de Estágio de Docência e lançará a mesma informação no currículo/histórico do 

interessado. 

 

Art. 8º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Catalão, 26 de setembro de 2011. 
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG/Campus Catalão 
 


